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تقرير

قصة قصيرة

»األمناء« تقرير/ عبد القوي العزيبي:

املرافق  اقتحــام  وهناك فــرق كبري بــن 
2015 وبن هذا  الحــرب  الحكومية يف عــام 
االقتحــام بعــام 2020، باعتبار هــذه فصول 
دراســية للتعليم املجتمعي املعــروف بـ«األمل 
وبالعلم نرتقي«، وقد شــيدت داخل ساحة حرم 
وبتمويل  رســمية  وبإجراءات  الرشوق  روضة 
برنامج  للتنمية ضمن  االجتامعي  الصندوق  من 
املعرفــة القرائيــة واملهنيــة.. وأي عبث بهذه 
الفصول، كــام حاصل اليوم، قد يحرم املحافظة 
من أي تدخل قادم للصندوق، وأيضًا الســكوت 
عن هذا األمر قد يولد فكرة عند اآلخرين باقتحام 
بقية املرافق الحكومية، مام يعني عودة الفوىض 
الهدامة من جديــد داخل عاصمة لحج يف حال 
الســكوت عام يحدث من قبــل جميع جهات 

االختصاص باملحافظة من تنفيذية وأمنية.

نبذة عن الربنامج
وأوضحت املّيرسة املجتمعية أنســام محمد 
عبد القــادر الفقيه لـ«األمنــاء« عن الربنامج، 
وقالــت: »برنامج املعرفة القرائيــة املهنية هو 
للتنمية،  االجتامعي  الصنــدوق  يقدمه  برنامج 
وغري  املترسبــن  الطــاب  يســتهدف  والذي 
امللتحقــن بالتعليم النظامي، حيث اســتهدف 
مدينــة الحوطة الطــاب من الفئة املهمشــة 
والفقراء والنازحــن، أي الذين ليس لهم املقدرة 
عىل االلتحاق بالتعليــم النظامي، ولقد بدأ هذا 
الربنامج عام 2017م، وكان يتم التنقل من مكان 
آلخر لعدم توفر مكان خاص للتعليم، ومل يتمكن 
مكتب الرتبية من توفري مــكان أو باألخص مل 
تستطع فرض أوامرها عىل مدراء املدارس لتوفري 

فصول تعليمية«.
اجتامعية  عاقــات  خال  »ومن  وأضافت: 
وبحمد للــه متكنا من الحصــول عىل فصول 
مبدرســة الحوطة، وبعد عملية ترميم املدارس 
مارســنا التعليــم يف دار املعلمــن وتعاونت 
معنا مديرة مدرسة أســامء للبنات مبنح فصل 
تعليمي، ويف عام 2019م، اســتلمنا املبنى يف 
روضة الرشوق والذي شــيد من قبل الصندوق 

االجتامعي للتنمية«.
وتابعت: »خــال العملية التعليمية واجهتنا 
مشــاكل ال داعي لذكرها بهذا املقام، وبعون من 

الله متكنا أن نكون أول من يقوم بعملية التعليم 
املجتمعي بلحج، وال نــرتك هذا املرشوع يضيع 
عىل الحوطة، وصمدنا ضد الكثريين الذين كانوا 
يحاربون مجهودنا يف تأسيس هذا النظام، وقمنا 
والتحاق  البحث عن طــاب وتعليمهم،  بعملية 
عدد كبري منهم باملدارس الحكومية، وكانوا من 
واملدراء  املدرسات  اندهش  ولقد  األوائل،  الطاب 
من ذكائهــم، حيث أن نظام الربنامج يســتمر 
عىل ثاث مســتويات بعدها يتــم نقل الطاب 

الحكوميــة  للمــدارس 
وهذا  نظامــي(  )تعليم 
مكتب  مع  االتفــاق  بعد 
الرتبية بعمــل اختبارات 
تحديد مستويات للطاب، 
طاب  قبــول  يتم  حيث 
بفصول التعليم املجتمعي 
إىل  ســنوات  عمر9  من 
15 عامــا مــن الفتيات 
واألوالد، ولألسف نتفاجأ 
يونيــو2020   27 يــوم 

بقيام شــخص باالعتــداء واقتحــام الفصول 
وحرمان األطفال من حق التعليم وتبخرت جميع 
تلــك الجهود، مام يعني حرمــان املحافظة من 
دعم الصندوق يف هذا املجال يف حال اســتمرار 

املقتحم داخل الفصول«.

العجييل واألمن

بدوره، أفاد مدير عام مديرية الحوطة أنيس 
الفصول  هذه  »ملــف  بأن  لـ«األمناء«  العجييل 
اقتحام  مــن  فيها  حدث  وما 
فيه مبوجب شكوى  نظر  قد 
من قبل مديــر إدارة الرتبية 
شــمل،  عبدالله  املديرية  يف 
وهناك مراسات موجهة إىل 
أمن الحوطة بإخراج املقتحم 
ولكن مل يتم تنفيذها، وبطلب 
العجييل  وجــه  شــمل  من 
رشطة  عام  مدير  إىل  مذكرة 

لحج بإخراج املقتحم«.
نرفض  »نحن  وأضــاف: 

اقتحام أي مرفق من قبل الغري، ونناشد السلطة 
املحلية بوضــع معالجات للمرافــق التي متت 

عملية اقتحامها منذ عام 2015«.

قضية رأي عام

اقتحام الفصول الدراســية للطاب من فئة 
الفقراء واملهمشــن والنازحن، والقضاء عىل 
األمل وبالعلم نرتقي، تعترب جرمية شنعاء، وكل 
من هو صامت عن هذا الفعل يعترب رشيكا فيام 
يحصل مــن حرمان الطفولة من حــق التعليم 
الصندوق، والسكوت عىل عدم إخراج  بدعم من 
من قام بعملية االقتحام ويف حال حرمان لحج 
من أي تدخــل للصندوق يعتــرب مبثابة قضية 
رأي عام يحاســب ويعاقب عليها كل من يساعد 
عىل بقاء هــذا الوضع املزري ممثــًا باقتحام 
الفصول الدراســية وحرمــان الطفولة من حق 
التعلــم واملحافظــة من أي دعــم، ويجب عىل 
اســتنكار مثل هكذا ترصفات  اللحجي  الشارع 
تطال فصول دراسية وحرمان الطفولة من حق 

التعليم.

األمــل معقود عــىل املحافظ 
والحزام األمني

يبقى األمــل معلقا عىل محافظ لحج اللواء 
ركــن أحمد تــريك، وقائد الحــزام األمني يف 
لحج بإخراج من قــام باقتحام الفصول ووضع 
معالجات عادلة، وعودة األمل للطفولة مبامرسة 

حق التعليم من داخل فصولهم الدراسية.
ويتفاءل عامة الناس بأن املحافظ ســيكون 
لــه موقف حازم بعــودة األمــل، كونه يعطي 
للتعليم أهمية ويحافظ عىل اســتمرارية تدخل 
الصنــدوق االجتامعي للتنميــة يف املحافظة، 
األطفال  الفصول تســتهدف  اعتبار هذه  وعىل 
األكرث فقرًا واملهمشن والنازحن يف ظل موجة 
ارتفاع األســعار، لهذا يبقى األمل بعودة األمل 
للطفولة عــىل األخ املحافظ وقيادة األمن ممثًا 
بقائد الحزام األمنــي بلحج، ومدير عام رشطة 

املحافظة.

الفقيه لـ«الأمناء«: لن نرتك م�ضروع عملية التعليم املجتمعي بلحج ي�ضيع

العجيلي لـ«الأمناء«: نرف�ض اقتحام اأي مرفق وننا�ضد ال�ضلطة املحلية بو�ضع املعاجلات

من املسؤول يف حال حرمان حلج من برنامج املعرفة القرائية املهنية؟

شــهدت مدينــة الحوطــة بلحج اقتحامــا جديدا 

خالل هذا العــام، حيث قام مواطن باقتحام مرفق 

تعليمي، والذي يستهدف الطالب من فئة املهمشني 

والفقراء والنازحني.

وقام املواطــن باقتحــام الفصول الدراســية، 

والشــمس يف كبــد الســاء، وتحويلها إىل ســكن 

خاص ألرستــه، مدعيــًا منزله تعرض للهــدم بفرتة 

حــرب عــام 2015م، ولقد حــدث هــذا االقتحام 

الجديــد يف 27/6/2020م، كــا جــاء يف شــكوى 

امليرسة املجتمعية أنســام الفقيــه، واملوجه إىل 

مديــر مكتب الرتبيــة والتعليم بلحــج، ومنذ تاريخ 

الشــكوى والبالغ مل تتحرك جهــات االختصاص يف 

مكتب الرتبية بلحج أو مديرية الحوطة وال الســلطة 

املحلية بوقف االقتحــام وإخراج املقتحم من تلك 

الفصول، والجميع يكتفي مبراســالت ورقية يف ظل 

قيــام املقتحم بتغيريات يف املبنى بهدف الســكن 

وعدم الخروج غري مدرك عواقب هذا الفعل يف حال 

حرمان املحافظة من أي تدخل للصندوق االجتاعي 

للتنمية والذي يعترب أهم الصناديق الداعمة للتنمية 

بلحج.


